
Fremtidens samfund, arbejdsmarked, 

organisation og medlemmer frem mod 2020
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Statistik

Privat forbrug 

(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Sikker vækst på 10 år

Mængdeindeks



Den nye tidsånd:

Ny optimisme 2014 - 2020

Respekt for de, som skaber noget!

• Siden 2008   danskerne præget af fornuft frem for 

overflod – pris, opsparing og mindre forbrug 

• Arbejdsmarkedet mere ydmyghed og mere lyst til 
uddannelse

• I boligen og hjemmet  er  værdier:  

• Nærhed, det autentiske, og hjemlighed/hygge.

– Hjemmebag, urter,  nyttehave

– hjemmestrik og anti-materialisme 

– Retro på retur mod 2020



Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2013-2023

Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa
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Demografi Danmark 
Absolutte tal 2013-2023

Kilde: Danmarks Statistik, 2012

2013 2023 Ændring

0-9 643670 617716 -25954

10-19 692950 655148 -37802

20-29 681165 755726 74561

30-39 700144 695547 -4597

40-49 815577 698074 -117503

50-59 727494 790977 63483

60-69 693653 679367 -14286

70-79 415050 585217 170167

80-89 192270 254169 61899

90 + 40468 48402 7934

I alt 5602441 5780343 177902



Befolkningsudviklingen 
2012-2030 (prog. 2011)



Arbejdsmarkedet i 

fremtiden

Der bliver mangel på

arbejdskraft i 

fremtiden

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelseslængde



Befolkningens 

uddannelsesniveau
(2012)
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UOPLYST UDDANNELSE

LANGE VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

BACHELOR

MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

KORTE VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

ERHVERVSFAGLIGE
UDDANNELSER

ERHVERVSGYMNASIALE
UDDANNELSER

ALMENGYMNASIALE
UDDANNELSER

GRUNDSKOLE 8. - 10. klasse

Tertiary education (OECD):

Danmark 40% 25-34 årige

USA 40%, Norge 43%,  

Sverige 40%, Finland 39%

Japan 54%, Sydkorea 56%, Rusland  55%

(2009 OECD tal)



Videnssamfundet anno 

2020

• Doktrin i mange år - Jo mere uddannelse jo 

bedre for den enkelte og samfundet

• Ingen direkte sammenhæng mellem 

uddannelsesniveau og vækst i samfundet

• Dog uddannelsens kvalitet afgørende

• Historisk stigende krav til uddannelsesniveau 

for at kunne bestride samme job og funktioner.

• Konsekvens –hvis man ikke vil udvikle sig, så 

er man med til at sørge for egen fyring.





Regulering af 

arbejdsmarkeds løn og 

arbejdsvilkår 
1. Aftalemodellen

•Arbejdsmarkedets 

parter aftaler via 

overenskomster 

•Forhold om løn, 

fridage, børns første 

sygedage mv. 

•EU-lovgivning ind i via 

forordning og direktiv

2. Love - politikere

•EU-modellen, franske 

og tyske(svenske) 

model

•Love som regulerer 

lønmodtagers 

rettigheder og 

arbejdsgiver 

forpligtelser



EU 28 (Tyrkiet, Ukraine) i 

2025
• Aftaleretten og kollektive aftaler  findes 

stadigvæk, men de vil regulere mindre end 

tidligere

• For det første EU-lovgivning og anden 

international lovgivning ( ILO) som regulerer 

arbejdsmarkedsvilkår

• Flere tendenser arbejder for en langsom men 

sikker harmonisering af reguleringen af 

arbejdsmarked i Norge, Skandinavien og EU



Harmonisering og 

Overenskomster 

• Monopol for Arbejdstager og 

arbejdsgiverorganisationer  er erstattet af flere 

regelsæt og flere aktører

• Mange virksomheder har afdelinger og 

aktiviteter i flere skandinaviske og EU- Lande = 

Interesse i  at reguleringen i de forskellige lande 

er mere ens end i dag

• Den interesse deles af den moderne globale 

normade på vej rundt i Skandinavien, EU og 

verden



Den danske model anno 

2020

• Aftalemodellen via overenskomster og aftaler 

mellem arbejdsgiver og arbejdstager på 

arbejdspladsen

• Den forsvinder ikke, fordi politikerne ikke vil 

have den længere

• Den forsvinder, hvis grundlaget d.v.s. 

organiseringsgraden i faglige organisationer 

bliver ved med at falde

• Det er potentielle medlemmer til og fravalg, som 

afgør fremtiden 



Fakta taler sig eget sprog(A4)

•Hver femte ung er i 

en gul fagforening 

•I 2020 – forventning 

at hver 3. ung er i gul 

fagforening

•Det sker med sikker, 

men gletsjeragtig 

hastighed 

De unge og fagforeningen





Middelklassens 

spaltning

 Det offentlige arbejdsmarked på vej ned, private op

 Lav eller ingen offentlig vækst i mange år (0,6% 

eller lavere)

 Indkomstspredning i middelklassen 

 Spaltning af middelklassen i en højere (privat)og 

lavere(offentlig)

 Den danske model i officiel dødskamp på det 

offentlige område.

 Skaber konflikter mellem medlemsorganisationer



Organisationsdeltagelse 

nu og fremover 

 Individualisering stigende over  tid for alle 

aldersgrupper.  

 Vi vil selv bestemme hus, bolig, organisation mv.! 

 I dag ofte fælles interesse mellem arbejdsgiver og 

lønmodtager - skabe og bevare arbejdspladser 

CSR – det frivillige – virksomheden din far og mor

 Fællesskab med andre – samme interesser og gøre 

en forskel for andre, samfundet og i verden 



Kompetencer 2020

3.  Forståelse for organisation og samfund 
• Indsigt i, hvad der er vigtigt for at klare sig i fremtiden

• Hvad ens egen indsats og motivation betyder!   

4. Digitale færdigheder på et højt niveau 
• Anvendelse af digitale data, informationer i nye 

strukturer.

• Se nye muligheder for bedre, mere sikker og billig 
produktion, service og kommunikation



Nutidens og fremtidens 

arbejdsliv

• I øjeblikket større ydmyghed ” Men Ytmyghed 
ikke en efterspurgt vare, nu og i fremtiden!

• Vi går ikke kun på arbejde for at dække behov, 
men for at få identitet og mening 

• Vi er verdensmestre i jobskift i Danmark

• Mennesker er den usikre faktor, og afgørende 

faktor for fremtidens vækst og virksomheder.

• Merværdi oftest i samspil med hinanden



Generationer, fra digitale 

analfabeter, indvandrere og 

indfødte
Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-64

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Babyboomers 

født 1940-54

• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en 

periode med mangel og afsavn.

• Første brug det hele generation.

• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og 

fastnettelefonen

• De første kvinder på arbejdsmarkedet

• Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder og 

pligter, og løn …ikke individuelle forskelle



Babyboomers og arbejdsliv

• Historiske grundlæggere af de mange solidariske 

systemer på arbejdsmarkedet

• Sikkerhedsorganisation, samarbejdsudvalg, Mus og 

personalehåndbøger, som sikrer, at alle får den samme 

behandling.

• Det vigtigste – spændende opgaver, kollegaer og 

lønnen  ( PENSION) ikke så vigtig, dog sikkerhed og 

anerkendelse

• Udsigten til  2.  teenagefase…………….

.



• Mere bevidste og kyniske 

• Skaber den nye iscenesættelse via familien

• Vil ikke skilles, familieværdier og  den personlige 
succes er familie, karriere og fritid i forening

• Teknologi: båndoptageren

• Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og 
samfundet er vigtigt 

• Design, etik, idé..

• Penge, status og position – Arbejdsmarkedets op og 
nedture ….selv om de siger opgaverne og udfordringer 
er vigtigere end lønnen.

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.nationalttestcenter.dk/wp-content/uploads/2010/04/Lars-L%C3%B8kke-Rasmussen.jpg&imgrefurl=http://www.nationalttestcenter.dk/archives/1880&h=306&w=460&sz=24&tbnid=CszcxSpJHkbjBM:&tbnh=85&tbnw=128&prev=/images?q=lars+l%C3%B8kke&zoom=1&q=lars+l%C3%B8kke&hl=da&usg=__zky8YWtFzqCuWghLSh4JhyN-FsE=&sa=X&ei=iLG2TObWHciXOseDybMJ&ved=0CDYQ9QEwAw
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.nationalttestcenter.dk/wp-content/uploads/2010/04/Lars-L%C3%B8kke-Rasmussen.jpg&imgrefurl=http://www.nationalttestcenter.dk/archives/1880&h=306&w=460&sz=24&tbnid=CszcxSpJHkbjBM:&tbnh=85&tbnw=128&prev=/images?q=lars+l%C3%B8kke&zoom=1&q=lars+l%C3%B8kke&hl=da&usg=__zky8YWtFzqCuWghLSh4JhyN-FsE=&sa=X&ei=iLG2TObWHciXOseDybMJ&ved=0CDYQ9QEwAw
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.nationalttestcenter.dk/wp-content/uploads/2010/04/Lars-L%C3%B8kke-Rasmussen.jpg&imgrefurl=http://www.nationalttestcenter.dk/archives/1880&h=306&w=460&sz=24&tbnid=CszcxSpJHkbjBM:&tbnh=85&tbnw=128&prev=/images?q=lars+l%C3%B8kke&zoom=1&q=lars+l%C3%B8kke&hl=da&usg=__zky8YWtFzqCuWghLSh4JhyN-FsE=&sa=X&ei=iLG2TObWHciXOseDybMJ&ved=0CDYQ9QEwAw
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.nationalttestcenter.dk/wp-content/uploads/2010/04/Lars-L%C3%B8kke-Rasmussen.jpg&imgrefurl=http://www.nationalttestcenter.dk/archives/1880&h=306&w=460&sz=24&tbnid=CszcxSpJHkbjBM:&tbnh=85&tbnw=128&prev=/images?q=lars+l%C3%B8kke&zoom=1&q=lars+l%C3%B8kke&hl=da&usg=__zky8YWtFzqCuWghLSh4JhyN-FsE=&sa=X&ei=iLG2TObWHciXOseDybMJ&ved=0CDYQ9QEwAw


Generation X

født 1965-77 

• De første ønskebørn efter p-pillen, og første generation 
med fokus på enkelte individ 

• Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.

• Den personlige succes …Workaholics

• Meningsfuldt arbejde til en høj løn og gerne arbejde 
meget (titel uden betydning)

• Fleksible arbejdstider og resultater 

• Anerkendelse, Udvikling og Udfordringer

• Værdier på arbejdsmarkedet – harmony, helhed og 
hensyn

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.cnduk.org/images/genx_bk03.jpg&imgrefurl=http://www.cnduk.org/pages/ed/bks_flm.html&h=475&w=408&sz=51&hl=da&start=4&um=1&tbnid=xVVuIbZpq_C37M:&tbnh=129&tbnw=111&prev=/images?q=generation+x&svnum=10&um=1&hl=da&sa=N
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.cnduk.org/images/genx_bk03.jpg&imgrefurl=http://www.cnduk.org/pages/ed/bks_flm.html&h=475&w=408&sz=51&hl=da&start=4&um=1&tbnid=xVVuIbZpq_C37M:&tbnh=129&tbnw=111&prev=/images?q=generation+x&svnum=10&um=1&hl=da&sa=N


De unge og arbejde 



Generation Y ( 1978-89)

– Betragter arbejde som identitetsskabende og selvrealisering

– Meningsfyldt og dybere mening

– Fair og retfærdig løn

– Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag

– Gerne en titel – english please

– Ros – se mig hele tiden og hver dag!

– Udvikling, udfordring, ansvar og afveksling

– Vil ikke arbejde meget (2009)

– Hver er sin egen lykkesmed

– De 3 FFF ( frihed, fællesskab og fritid)

– Forsigtige og bange

Arbejdes betydning og krav



Digital Natives 

Google it ! Nr. 1

• Næsten født og lever on-line!

• Nyheder, kultur, informationer,  shopping, chatting, spil, 

musik ( multitasking)

• Sharing = dyrke venskaber og føle i live.  

www.youtube.com og www.facebook.com

• Reality – ser ned på deltagerne, (betaling og oplevelse)

• Mobilos = kontakt til verden, venner og familie, største 

indkøbs og informationsplatform nu og fremover

•

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/


• I 2025 alle danskere under 45 år 

• Glem fastnet, automatiske medlemskabsskaber 

af A-kasser, faglige organisationer

• What´s in it for me! 

• De gule – Pris og forældede tankegange 

• Indmelding sker ofte på baggrund af konkret 

problem eller ønske økonomisk sikring

• Hvor er de unge på Lederens website !



Hvor stå jeres 

organisation strategisk i  

2020?

Borgen

Ikonet

Trendfollower



Rekruttering af nye 

medlemmer

• Derfor er det afgørende at sætte sig ind i de 

unges tankegang, behov og ønsker 

• De fleste går ind i en organisation, fordi de får 

den anbefalet af andre eller bliver bedt om at 

træde til(frivillighedsundersøgelsen)

• Medlemmer er de  lokale centrale 

salgsmedarbejdere for den organisation



Kronjuvel

Medlemsservicen

• Den tætte kontakt med medlemmerne, sikrer, at 

man forstår behov og ønsker

• Den individuelle service –telefon, e-mail, sms 

og personlige samtale (hotline)

• Høj faglige ekspertise i organisationen 

• Garantien for den enkelte, hvis de kommer i 

klemme med hensyn til løn, arbejdsvilkår og 

ledighed



Serviceret marked

Erkendte

behov 
Allerede udnyttede muligheder

- Markedsandele

Ikke udnyttede muligheder

- Markedsandele

Ikke

erkendte

behov 
Ikke udnyttede muligheder

- Mulighedsandele

Ikke udnyttede muligheder

- Mulighedsandele

Ikke serviceret marked

Udfordringer for

Lederne 



Marianne Levinsen

Kannikegade 18.1.sal

8000 Århus C

E: mlev@fremforsk.dk

T: 86 11 47 44

M: 20 67 45 01

www.fremforsk.dk
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